
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego : 

 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

NR PO-II-/370/ZZP-3/31/11 
 
Nazwa i adres Zamawiaj ącego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207 
SZCZECIN, Woj. zachodniopomorskie  
Osoba upowa żniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 091 4403 523, fax 091 4403 441, e-
mail: zamowienia@ums.gov.pl 
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – ROBOTA BUDOWLANA 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : www.ums.gov.pl 
 
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana  : CPV – 45213340-8 
 
Remont stałych znaków nawigacyjnych, światło cyplowe Chełminek N, światło 
cyplowe Chełminek S. 
STAWA CYPLOWA CHEŁMINEK N. 

Lokalizacja  to 225 m na wschód od osi toru wodnego, 35.460 kilometr  toru wodnego Świnoujście – 
Szczecin, na północnym cyplu wyspy Chełminek. 
Obiekt powstał w 1911 r., a następnie w 1928 r. został przebudowany.  
Czterościenna ażurowa konstrukcja stalowa o wymiarach 3.3m x 2.3m i wysokości 13.5m  
- stawa N zakończona cylindryczną laterną z galeryjką i stożkowym dachem. Zakotwiona jest w bloku 
fundamentowym, który jest umocniony palisadą z brusów stalowych.  
Przewidywany zakres prac obejmuje: 
 

- demontaż zniszczonych i montaż nowych elementów stężenia z ceownika NP100 pasa IV 
kondygnacji, 
- demontaż i montaż wykonanych warsztatowo poręczy schodowych, 
- czyszczenie strumieniowo –ścierne konstrukcji stawy wraz z kioskiem, 
- demontaż podestów z blachy stalowej, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym 
ponowny montaż w konstrukcji galeryjki, do łączenia należy zastosować śruby dostosowane do 
istniejących otworach po nitach. Śruby ocynkowane o podwyższonych parametrach, 
- demontaż blachy podestowej na trzeciej kondygnacji, 
- malowanie farbą epoksydową antykorozyjną, 
- malowanie farbą epoksydową nawierzchniową,  
- malowanie farbą poliuretanową nawierzchniową w kolorach: czerwonym, RAL 3020. 
- czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie farbą czarną, matową wnętrza 
laterny. 
 

STAWA CYPLOWA CHEŁMINEK S 
Lokalizacja 445 m na wschód od osi toru wodnego na 36.202 km toru wodnego Świnoujście – 
Szczecin na południowym cyplu wyspy Chełminek. 
 
Obiekt powstał w 1911 r., a następnie w 1928 r. został przebudowany.  
Czterościenna ażurowa konstrukcja stalowa  o wymiarach 3.3 x 2.3 i wysokości  8.50m, zakończone 
cylindryczną laterną z galeryjką i stożkowym dachem, zakotwione w bloku fundamentowym, który jest 
umocniony palisadą z brusów stalowych.  
 
Przewidywany zakres prac obejmuje: 
 

- demontaż zniszczonych i montaż nowego stężenia z ceownika NP100 pasa II kondygnacji, 
- demontaż i montaż wykonanych warsztatowo poręczy schodowych, 
- czyszczenie strumieniowo –ścierne konstrukcji stawy wraz z kioskiem, 



- demontaż podestów z blachy stalowej, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym 
ponowny montaż w konstrukcji galeryjki, do łączników należy zastosować śruby dostosowane do 
istniejących otworach po nitach.  
Zastosować śruby ocynkowane o podwyższonych parametrach, 
- malowanie farbą epoksydową antykorozyjną, 
- malowanie farbą epoksydową nawierzchniową, warstwa pośrednia, 
- malowanie farbą poliuretanową nawierzchniową w kolorze czerwonym RAL 3020, 
- czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie wnętrz laterny - farbą czarną, 
matową  

Uwagi.  
 
Przy planowaniu robót należy wziąć pod uwagę usytuowanie obiektów, ponieważ występuje tam 
znaczna wilgotność, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby prace wykonać zgodnie z reżimem 
technologicznym. 
                                                                     

Z uwagi na niewystarczaj ące zabezpieczenie w energi ę elektryczn ą (230 V) należy przewidzie ć 
alternatywne źródło zasilania elektrycznego. 

 
II. PROWADZENIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z ustaleniami umowy, sztuką 
budowlaną,  dokumentacją techniczną, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za 
zgodność z wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Dopuszczone jest stosowanie materiałów  posiadających ważną aprobatę techniczną   
lub certyfikat zgodności z Polską Normą normami Unii Europejskiej. Demontaż zniszczonych 
elementów konstrukcji stalowej wieży oraz montaż nowych należy wykonywać zachowując kolejność 
metodą „jeden za jeden”.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i prowadzenia rejestru obejmującego temperaturę powietrza, 
temperaturę podłoża, wilgotność względną powietrza, ponadto kontrolę czasu  
od zakończenia procesu czyszczenia do nałożenia powłoki antykorozyjnej.  
Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne stanowić będzie epoksydowo –poliuretanowy system 
malarski złożony z następujących powłok: 

- powłoka antykorozyjna wykonana z farby epoksydowej grubopowłokowej, zawierająca 
wypełniacze z tlenków metali, 
- powłoka międzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopowłokowej, 
- powłoka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretanowej, grubopowłokowa, zapewniająca 
wieloletnią trwałość koloru i odporność na warunki agresywnego środowiska. 

Należy stosować różne kolory dla poszczególnych powłok malarskich, podkładowych oraz zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru każdy z  zakończonych etapów prac malarskich. 
Nominalna grubość zastosowanego systemu malarskiego musi być nie mniejsza  
niż 240 µm. 
 

System malarski musi posiada ć pozytywne referencje dotycz ące realizacji obiektów  
w środowisku wodnym przy znacznym zanieczyszczeniu odc hodami ptaków. 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac przed osobami 
postronnymi, dbanie o ład i porządek w miejscu wykonywania prac oraz jego otoczeniu. 
 
Przekazanie obiektów Wykonawcy robót. 
Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy obiekt wraz z przyległym terenem na czas realizacji 
prac renowacyjnych. Protokół przekazania zostanie sporządzony dla każdego znaku nawigacyjnego 
oddzielnie. W przypadku konieczności wykonania zaplecza, Wykonawca wykona zaplecze dla 
własnych potrzeb w miejscu uzgodnionym  



z Zamawiającym na koszt Wykonawcy. Od chwili przejęcia Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę obiektu i jego wyposażenie do chwili ostatecznego, protokólarnego odbioru. 
 
Ochrona środowiska. 
W trakcie realizacji zleconych prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania  
i stosowania przepisów prawnych w zakresie BHP,  ochrony środowiska, a szczególnie  
w zakresie ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami, zapyleniem i hałasem. 
 
Wizja lokalna 
Zamawiający przewiduje wizję lokalną z Wykonawcami w celu zapoznania z 
przedmiotem zamówienia. 
Datę wizji wyznacza się na dzień :  22.08.2011r. godz.: 10.00      
Miejsce spotkania: 
Kapitanat Portu Trzebież, ul. Portowa 23, Trzebież. 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej jest : 
Marcin Lenartowicz 91 421 52 72 w. 161 kom:. 609 690 427, Ireneusz Nerlo 91 421 52 72 w.143. 
 
 
Nie dopuszcza si ę składania ofert cz ęściowych. 
 
Zamawiaj ący nie przewiduje mo żliwo ści zło żenia ofert wariantowych 
 
Zamawiaj ący nie  przewiduje udzielanie zamówie ń uzupełniaj ących 
 
Kryteria oceny ofert :   najni ższa cena brutto                           
                                         
Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
1. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 
według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których 
mowa w art. 24 ust.1, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców 
składających ofertę wspólną. 

4) Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 
roboty zostały wykonane należycie , stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ  

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w 
ciągu ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie,  wykonał minimum 3 roboty  podobne do objętych przedmiotem zamówienia, o 
wartości co najmniej  60 000 zł każda. 

 Za prace podobne  Zamawiający uzna prace remontowe i konserwacyjne konstrukcji stalowych , w 
tym jedna praca wysokościowa (np. na stawach nabieżnikowych, masztach, kominach z 
uwzględnieniem czyszczenia metodą strumieniowo -ścierną). 



  
W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden 
wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy 
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

5)Wykaz części zamówienia powierzonych  Podwykonawcom – Załącznik nr 6, Zamawiający 
dopuszcza  udział Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać części zamówienia, 
które powierzy Podwykonawcom. 

6)pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 SIWZ ; 

Tylko w przypadku składania oferty wspólnej 

      7) ) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu,  

         potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub  

 zdolnościach finansowych innych podmiotów  zobowiązany jest przedstawić pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ  (art. 26 
ust.2b ustawy).  

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.,1 lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę 
warunków określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 

1) ofertę cenową (Formularz oferty)- Załącznik nr 1, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ  

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

      2) kosztorys ofertowy sporządzony wg załączonego przedmiaru robót –  

         Załącznik nr  7. 

         W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden kosztorys 

4. Oferty, które, nie będą zawierały dokumentów, o których mowa w pkt 3 niniejszego Rozdziału  
zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy. 

 
 
Termin wykonania zamówienia –   do  31 października 2011 r. 
 
Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych, 
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 25/08/2011 r. do godz. 10:30. 

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

Termin zwi ązania z ofert ą – 30 dni kalendarzowych 

Miejsce i termin otwarcia ofert - Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 
Szczecin, sala 116  dnia 25/08/2011 r.,  o godz. 11:00. 

Wysłano do BZP – 09.08.2011 roku,  Nr ogłoszenia  - 214933 - 2011 

 

Data wysłania 09.08.2011r. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 


